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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัย

ทำานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิ จากปจัจยันำา ปจัจยัเอือ้ 

และปจัจยัเสรมิตอ่การบรโิภคอาหารทีท่ำาใหเ้กดินำา้หนกัเกนิเกณฑโ์ดยศกึษาจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 

ที่มีนำ้าหนักเกิน ในตำาบลลำาไทร อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานีจำานวน 158 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครือวัลย์ ปาวิลัย (2550) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่า

เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัตา่งๆ กบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของนักเรียนที่มีภาวะนำ้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยสถิติ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัเสรมิ (r = .638) และความเชือ่(r=.241) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑ ์และทีร่ะดบัความมนียัสำาคญัทางสถติ ิ.01 

และสามารถใชพ้ยากรณพ์ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิ

เกณฑไ์ด ้รอ้ยละ 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420) ผลการวจิยัครัง้นีส้ามารถใชเ้ปน็แนวทางใหบ้คุลากรในทมีสขุภาพ

วางแผนการพฒันาโปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่ภีาวะโภชนาการ และ

เนน้ดา้นความเชือ่ ความรู ้และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัความอว้นโดยเฉพาะเรือ่งของการ

ใช้ยาลดนำ้าหนัก 

คำาสำาคัญ:  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษา ภาวะนำ้าหนักเกิน

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
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Abstract
 The purposes of this descriptive research were to study (a) the food consumption behaviors of over-

weight students, and (b) predicting factors such as predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors 

with food consumption behaviors of overweight students in grade 4-6, elementary school in Tumbon Lumsai, 

Amphur Lumlukka, Pathumthani Province. The questionnaires were altered from Kruawan Pawilai (2550) by 

the researcher and gave to the 158 purposive sampling of overweight students. The obtained data was then 

analyzed into percentages, means, and standard deviations. Pearson Product - Moment Correlation Coefficient 

and Stepwise Multiple Regression Analysis were also applied. 

 Results of the research study showed that at the significant level of .01 (r = 0.638 and 0.241 

respectively), reinforcing factors and beliefs were able to predict the respondents’ food consumption behaviors 

with 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420) percent of accuracy. Moreover, such factors were also found to have a 

linear relationship with food consumption of the overweight students in grade 4-6 from elementary school. The 

findings suggest that the health care plan development for the promotion of good health for grade 4-6 students 

should focus on the knowledge, beliefs and behaviors that are incorrect about obesity, specifically the use of 

weight loss pills.

Keywords:  food consumption behavior, elementary school, overweight

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไปทำาใหเ้ดก็มพีฤตกิรรม

การกินที่ไม่พึ่งประสงค์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อหลายชนิดเมื่อเติบโต

ขึ้น เป็นภาระในการดูแลรักษา ทั้งในระดับครอบครัว

และประเทศ รัฐจะต้องลงทุนด้านการบริการทางการ

แพทย์มากขึ้น การสำารวจพบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรม

การกนิหวานเพิม่ขึน้ ซึง่เปน็แหลง่ทีม่าของนำา้ตาลไดแ้ก ่

เครื่องดื่มประเภทนำ้าหวาน นำ้าอัดลม ที่ส่งผลต่อภาวะ

โภชนาการเกิน และมีข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุขร่วมกับสำานักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การจำาหน่ายนำ้าอัดลม

ในโรงเรียนนำาร่อง 19 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า 

มีถึงร้อยละ 6.2 ของโรงเรียนมัธยมที่มีการจำาหน่าย 

นำ้าอัดลม จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษา (สพท.) ได้จัดนโยบายโรงเรียนปลอดนำ้าอัดลม 

งดการจำาหนา่ยขนมกรบุกรอบและอาหารนำา้ตาลมากที่

จะทำาให้เกิดปัญหาฟันผุตามมา (รัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์,  

2550; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

 ส่วนปัญหานำ้าหนักเกินเกณฑ์ถึงการเป็นโรค

อ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โรคเบา

หวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์  อัมพาต โรคไม่

ติดต่อเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็น

โรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวม

ไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยจากรายงานแผนยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหาโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง ได้ประมาณการสูญเสียรายได้จากผลผลิต

ประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยจากโรคหัวใจและ

อัมพาต ใน พ.ศ.2558 จะมีการสูญเสียสะสมประมาณ 

52,150 ล้านบาท แต่ถ้ามีการป้องกันควบคุมโรคดัง

กล่าวได้จะลดการสูญเสียรายได้ผลผลิต ร้อยละ 10 – 

20 จากการสูญเสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าการเสีย

ชวีติจากโรคเรือ้รงัจะมแีนวโนม้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 ในป ี

พ.ศ.2558 (คณะกรรมการอำานวยการลดปจัจยัเสีย่งทีส่ง่

ผลกระทบตอ่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั, 2550) โรคเหลา่นีเ้กดิ

จากการสัง่สมพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่มถ่กูตอ้งโดยเฉพาะ

ในเรื่องการรับประทานอาหารมาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัย

เรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ   ทุกๆด้าน ทั้งร่างกาย 

จติใจ อารมณ ์และสตปิญัญา แต ่ณ ขณะนีป้ระเทศไทย

กำาลงัเผชญิปญัหา ทพุโภชนาการในเดก็ไทย ซึง่ปจัจบุนั

พบว่ามีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วนมากขึ้น 

ดังเห็นได้จากรายงานการสำารวจสุขภาพประชาชน

ไทย พบวา่เดก็ทีม่นีำา้หนกัมากกวา่เกณฑม์อีตัราสงูเพิม่

ขึ้นพบว่าจากเด็กจำานวน 4-5 คนจะพบเด็กที่มีนำ้าหนัก

มากกว่าเกณฑ์ 1 คน และเห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนที่

อยู่ในเขตเมือง จากการสำารวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ 

4 – 12 ปี ในกรุงเทพมหานคร (สมาคมโภชนาการแห่ง

ประเทศไทยและศูนย์วิจัย, 2553)

 โรคอ้วนนั้นเป็นปัญหาระดับโลก โดยจาก

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2011 ที่

พบว่าเด็กทั่วโลกมีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน สูงถึง 

155 ล้านคนและในจำานวนดังกล่าวมีเด็ก 30-45 ล้าน

คน ที่เป็นโรคอ้วน โดยเฉพาะในยุโรปมีเด็กที่ป่วยเป็น

โรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 400,000 คน ทำาให้องค์การ

อนามยัโลกตอ้งจดัทำายทุธศาสตรร์ะดบัโลกเรือ่งอาหาร 

กจิกรรมทางกายและสขุภาพ (Epstein, 1996) และแผน

ปฏิบัติการลดโรคไม่ติดต่อ (World Health Organiza-

tion,  2008) จากการสำารวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของเด็กวัยเรียนพบว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของนักเรียนมี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม กล่าว

คือ กลุ่มเด็กอ้วนและเริ่มอ้วนมีการรับประทานอาหาร

ว่างเช้าและอาหารว่างบ่าย ส่วนนักเรียนชายกลุ่มเริ่ม

อว้นจะรบัประทานอาหารกอ่นนอนทกุวนัคดิเปน็รอ้ย

ละ 12.5 ชนดิของอาหารทีน่กัเรยีนรบัประทานบอ่ย 5-6 

วัน/สัปดาห์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ติดมัน คิดเป็นร้อยละ 18.3 

และอาหารประเภททอด คิดเป็นร้อยละ 14.9 (O’Dea,  

2003)

  จากการศกึษาขอ้มลูอนามยัโรงเรยีนและการ

ตรวจสุขภาพนักเรียน ในตำาบลลำาไทร อำาเภอลำาลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตปริมณฑลที่มีความ

เจริญและอยู่ใกล้เขตเมืองหลวง นักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

นานาชาติเซนต์เทเรซา ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 2 ได้ศึกษาชุมชนดังกล่าวพบว่า อัตรา

ความชกุของนกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่4 -6 ทีม่นีำา้หนกั

เกนิเกณฑม์ถีงึรอ้ยละ 36.32 นกัเรยีนสว่นใหญ ่(>50%) 

นยิมรบัประทานอาหารประเภทไกท่อด พซิซา่ นำา้อดัลม  

และขนมกรุบกรอบเป็นประจำา (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  

ชั้นปี่ที่  4 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, 2554)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหาร

และปัจจัยทำานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกิน
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เกณฑ์ในชุมชนดังกล่าว โดยได้นำากรอบแนวคิด PRE-

CEDE Framework ของ Green และ Kreuter (2005) 

มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มา

เปน็แนวทางสำาหรบัพยาบาลและเจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพ

ในการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกิจกรรม

เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิเกณฑม์ี

พฤตกิรรมบรโิภคทีเ่หมาะสม สว่นโรงเรยีนและอาจารย ์

สามารถนำาผลวิจัยไปเป็นแนวทางการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหารทีถ่กูตอ้ง และชว่ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4-6 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารและปัจจัย

ทำานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑ ์ไดแ้ก ่ปจัจยั

นำา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิตอ่การบรโิภคอาหารทีท่ำา

ให้เกิดนำ้าหนักเกินเกณฑ์

คำาจำากัดความ
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ

แสดงออก การกระทำา หรือกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อภาวะ นำ้าหนักเกิน

เกณฑ์ซึ่งประเมินได้จากแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหาร หมายถึง 

องค์ประกอบหรือสาเหตุกระตุ้นที่มีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ซึ่งทำาให้นักเรียนภาวะโภชนาการ

เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย

นำา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ซึ่งประเมินได้จาก

แบบสอบถามนกัเรยีน เรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรม

การบริโภคอาหรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์

 1. ปัจจัยนำา (Predisposing factors) หมาย

ถึง คุณลักษณะภายในตัวบุคคลที่สนับสนุนหรือลด

แรงจูงใจที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบริโภคอาหาร ได้แก่ 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทัศนคติเกี่ยวกับการ

บริโภคอาหาร

  1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้า

หนกัเกนิเกณฑ ์โดยครอบคลมุเนือ้หาดา้นการวเิคราะห ์

การเลอืกบรโิภค และการปฏบิตัตินในการรบัประทาน

อาหาร

  1.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้สึกที่มีความ

โน้มเอียงที่จะบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 2. ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) หมายถึง 

ทักษะ แหล่งสนับสนุนหรือสิ่งขัดขวางพฤติกรรม

บริโภคอาหาร ได้แก่ ลักษณะทั่วไปในการรับประทาน

อาหารของครอบครัว

  2.1 ลักษณะทั่วไปในการรับประทาน

อาหารของครอบครวั หมายถงึ การรบัรูข้องนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่ตีอ่พืน้ฐานของการปฏบิตัเิกีย่ว

กับการบริโภคอาหารในชีวิติประจำาวันของครอบครัว 

ได้แก่ จำานวนมื้อ การรับประทานอาหาร ชนิดอาหาร

ที่รับประทานในแต่ละมื้อหลักและอาหารระหว่างมื้อ

 3. ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) การได้

รับรางวัลและข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากบุคคล 

ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ การได้

รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา และการรับรู้จากสื่อบุคคล

  3.1 การได้รับอิทธิผลจากสื่อโฆษณา 

หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4-6 ที่มีต่อข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

ที่ได้รับจากสื่อโฆษณาต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ  
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แผ่นพับ โปรเตอร์ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต และ

มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคอาหาร

  3.2 การรับรู้จากสื่อบุคคล หมายถึง 

ความรู้สึก การรับรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   

4-6 ที่มีต่อการได้รับความช่วยเหลือ การตอบสนอง

ความต้องการ การได้รับกำาลังใจเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร จากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ครอบครัว ครู เพื่อน 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 นำ้าหนักเกินเกณฑ์ หมายถึง ผลการประเมิน

นำ้าหนักตัวตามเกณฑ์ ส่วนสูงของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ในระดับท้วมและระดับเริ่มอ้วน 

โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกระทรวง-

สาธารณสขุ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2542)

กรอบแนวคิด
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดแบบ

จำาลองการส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE PROCEED 

model for health program planning and evaluation) 

ของกรีนและกรูเตอร์ (Green & Kreuter, 2005) พบว่า 

ปจัจยัตา่ง ๆ  ทีท่ำานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑ ์

ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ 

และปจัจยัเสรมิ ซึง่จะมผีลโดยตรงตอ่การบรโิภคอาหาร

ทีท่ำาใหเ้กดินำา้หนกัเกนิเกณฑ ์กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ดังแผนภูมิต่อไปนี้

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) แบบการศึกษาเชิงพยากรณ์ 

(Predictive study)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 รวม 5 แห่ง ในตำาบลลำาไทร อำาเภอลำาลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี จำานวน 435 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากรายงาน

การตรวจสุขภาพประจำาปี (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

ชั้นปี่ที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, 2554) ของ

งานอนามัยโรงเรียน จำานวน 158 คน โดยมีเกณฑ์คัด

เลือก ดังนี้

 1.  นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์เมื่อเทียบกับส่วน

สงูตามมาตรฐานของสดัสว่นทีก่ำาหนด (กราฟนำา้หนกั

ตามเกณฑส์ว่นสงูของเพศชาย-หญงิในการตดิตามการ

เจริญเติบโตด้านภาวะอ้วน – ผอมของนักเรียนอายุ  
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4 – 12 ปี) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542)

 2.  กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความสมัครใจ 

และได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียนในการเป็นกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัย 

 การพิทักษ์สิทธิของผู้ เข้ าร่วมงานวิจัย 

โครงการวิจัย (E.7/2554) ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยนานาชาติเซนต์

เทเรซา และผู้วิจัยได้อธิบายการพิทักษ์สิทธิในการเข้า

ร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองเข้าใจก่อนตอบ

แบบสอบถามแล้วลงลายมือชื่อให้ความยินยอม กลุ่ม

ตัวอย่างสามารถที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยครั้งนี้ได้

โดยไม่มีข้อผูกมัด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับของ

ข้อมูล และการนำาเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและ

ประยกุตใ์ชแ้บบสอบถามของ เครอืวลัย ์ปาวลิยั (2550) 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การบรโิภคอาหารของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 

ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ

 สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐาน ลกัษณะ

เป็นแบบเลือกตอบ 15 ข้อ

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบ่งเป็น 3 ด้าน

 1. ปัจจัยนำา

  1.1 ด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร 21 ข้อ เป็นคำาถามให้เลือกตอบ (Multiple 

Choice Item) 4 ตัวเลือก จะมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ตอบ

ถูก ได้ 1  ตอบผิดได้ 0

  ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 

ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์มัชฌิมเลขคณิตของ

คะแนนที่ได้ โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) 

ดังนี้

  มีความรู้ระดับสูง  คะแนนอยู่ในช่วง

มากกว่า   + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด

  มีความรู้ระดับปานกลาง คะแนนอยู่

ระหว่าง  ± ½ SD

  มีความรู้ระดับตำ่า  คะแนนอยู่ช่วงน้อย

กว่า  - ½ SD ถึงคะแนนตำ่าสุด

  1.2 ด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร 

และความเชื่อต่อการที่นำ้าหนักเกินเกณฑ์ 37 ข้อ

ลักษณะการออกแบบคำาถามทั้งทางด้านบวกและด้าน

ลบ ตามแบบของไลเคอร์ (Likert Scale)ได้กำาหนดให้

ผู้เลือกตอบคำาถามได้ 4 ระดับ ประกอบด้วย เห็นด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย

ให้คะแนนดังนี้

  เห็นด้วยอย่างยิ่งด้านบวกให้คะแนน 4 

ด้านลบให้คะแนน 1

  เ ห็ น ด้ ว ย ด้ า น บ ว ก ใ ห้ ค ะ แ น น  3  

ด้านลบให้คะแนน 2

  ไม่ เห็นด้วยด้ านบวกให้คะแนน 2  

ด้านลบให้คะแนน 3

  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ดา้นบวกใหค้ะแนน 1 

ด้านลบให้คะแนน 4

  เกณฑ์การพิจารณาระดับทัศนคติและ

ความเชือ่ตอ่ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑม์าตรฐานผูว้จิยั

ไดแ้บง่ระดบัคะแนนออกเปน็ 3 ระดบั โดยพจิารณาจาก

เกณฑ์มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้

  มทีศันคต,ิ ความเชือ่ระดบัสงู คะแนนอยู่

ในช่วงมากกว่า   +½ SD ถึงคะแนนสูงสุด

  มีทัศนคติ, ความเชื่อระดับปานกลาง 

คะแนนอยู่ระหว่าง  ± ½ SD

  มทีศันคต,ิ ความเชือ่ระดบัตำา่ คะแนนอยู่

ช่วงน้อยกว่า   - ½ SD ถึงคะแนนตำ่าสุด

 2. ปัจจัยเอื้อต่อการบริโภคอาหารที่ทำาให้

เกิดนำ้าหนักเกินเกณฑ์ 20 ข้อ ลักษณะคำาถามแบบ 

ถูก – ผิด (True-falls Items) โดยใช้คำาตอบ ใช่และไม่ใช่
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ใช่   ด้านบวกให้คะแนน 1 ด้านลบให้คะแนน 0

ไม่ใช่ ด้านบวกให้คะแนน 0 ด้านลบให้คะแนน 1

  เกณฑ์การพิจารณาระดับปัจจัยเอื้อต่อ

ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยได้แบ่ง

ระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับโดยพิจารณาจากเกณฑ์

มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้

  มีปัจจัยเอื้อระดับสูง คะแนนอยู่ในช่วง

มากกว่า   + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด

   มีปัจจัยเอื้อระดับปานกลาง คะแนนอยู่

ระหว่าง   ± ½ SD

  มีปัจจัยเอื้อระดับตำ่า คะแนนอยู่ช่วงน้อย

กว่า  - ½ SD ถึงคะแนนตำ่าสุด

 ปจัจยัเสรมิตอ่การบรโิภคอาหารทีท่ำาใหเ้กดินำา้

หนกัเกนิเกณฑ ์32 ขอ้ ลกัษณะการออกแบบคำาถามทัง้

ทางดา้นบวกและดา้นลบ ตามแบบของไลเคอร ์(Likert 

Scale)ได้กำาหนดให้ผู้เลือกตอบคำาถามได้ 4 ตัวเลือก 

ประกอบด้วย เป็นประจำา บ่อยครั้ง เป็นบางครั้ง ไม่เคย

เลย ความหมายดังต่อไปนี้

 เป็นประจำา หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง

 บ่อยครั้ง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

 เป็นบางครั้ง  หมายถึง  นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

 ไมเ่คยเลย  หมายถงึ  นกัเรยีนไมเ่คยปฏบิตัเิลย

เกณฑ์ในการให้คะแนน

 เป็นประจำา ด้านบวก ให้คะแนน 4 

    ด้านลบ ให้คะแนน 1

 บ่อยครั้ง   ด้านบวก ให้คะแนน 3 

    ด้านลบ ให้คะแนน 2

 เป็นบางครั้ง  ด้านบวก ให้คะแนน 2 

    ด้านลบ ให้คะแนน 3

 ไม่เคยเลย  ด้านบวก ให้คะแนน 1 

    ด้านลบ ให้คะแนน 4

 เกณฑ์การพิจารณาระดับปัจจัยเสริมต่อภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับ

คะแนนออกเปน็ 3 ระดบั โดยพจิารณาจากเกณฑม์ชัฌมิ

เลขคณิตของคะแนนที่ได้

 มีปัจจัยเสริมระดับสูง  คะแนนอยู่ในช่วง

มากกว่า   + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด

 มีปัจจัยเสริมระดับปานกลาง คะแนนอยู่

ระหว่าง   ± ½ SD

 มปีจัจยัเสรมิระดบัตำา่  คะแนนอยูช่ว่งนอ้ยกวา่ 

  - ½ SD ถึงคะแนนตำ่าสุด

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

การบรโิภคอาหาร จำานวน 20 ขอ้ ลกัษณะการออกแบบ

คำาถามทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ตามแบบของ 

ไลเคอร ์(Likert Scale) ไดก้ำาหนดใหผู้เ้ลอืกตอบคำาถาม

ได้ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย ไม่เคยเลย เป็นบางครั้ง  

บ่อยครั้ง เป็นประจำา

 เป็นประจำา หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ 6-7 ครั้ง

 บ่อยครั้ง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

 เป็นบางครั้ง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติ

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

 ไมเ่คยเลย  หมายถงึ  นกัเรยีนไมเ่คยปฏบิตัเิลย

 เกณฑ์การพิจารณาระดับพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหารตอ่ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑม์าตรฐานผู้

วจิยัไดแ้บง่ระดบัคะแนนออกเปน็ 3 ระดบั โดยพจิารณา

จากเกณฑ์มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้

 มีพฤติกรรมการบริโภคระดับสูง คะแนนอยู่

ในช่วงมากกว่า  + ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด

 มีพฤติกรรมการบริโภคระดับปานกลาง  

คะแนนอยู่ในช่วงมากกว่า  ± ½ SD

 มีพฤติกรรมการบริโภคระดับตำ่า คะแนนอยู่

ช่วงน้อยกว่า  - ½ SD ถึงคะแนนตำ่าสุด
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจ

สอบความเทีย่งตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรง

คณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 ทา่น นำาแบบสอบถาม

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุม่ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัประชากรทีศ่กึษา 

คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกิน

เกณฑ ์ในโรงเรยีนประถมศกึษาอำาเภอองครกัษ ์จำานวน 

30 คน ตรวจสอบความเชื่อมัน โดยแบบสอบถามด้าน

ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร วธิ ีKuder Richardson 

(KR – 20) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเท่ากับ 

.89 ส่วนด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร และความ

เชื่อต่อการมีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ ด้านปัจจัยเอื้อ ด้าน

ปจัจยัเสรมิ และพฤตกิรรมบรโิภคอาหาร ทดสอบความ

เชื่อมั่นด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 

(Chronbach’s coefficient alpha) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ดงันี้

 แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร 

ได้ค่าความเชื่อมั่น = .88

 แบบสอบถามความเชื่อต่อการที่นำ้าหนักเกิน

เกณฑ์ ได้ค่าความเชื่อมั่น = .87

 แบบสอบถามปจัจยัเอือ้ตอ่การบรโิภคอาหาร 

ได้ค่าความเชื่อมั่น = .90

 แบบสอบถามปัจจัยเสริมต่อการบริโภค

อาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น = .92

 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น = .90

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลงัจากไดร้บัอนญุาต

จากคณะกรรมการฯ ผูว้จิยัจงึไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดย ผู้วิจัยทำาหนังสือขออนุญาตผู้อำานวยการ

โรงเรยีน 5 แหง่ ในตำาบลลำาไทร อำาเภอลำาลกูกา จงัหวดั

ปทุมธานี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเตรียม

แบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจำานวนนกัเรยีนทีเ่ปน็กลุม่

ตวัอยา่ง เลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้ผูว้จิยั

แนะนำาตนเอง แจง้วตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารทัง้หมดให้

กลุม่ตวัอยา่งทราบ สอบถามความสมคัรใจในการเปน็ผู้

ถูกวิจัย อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมวิจัย เมื่อ

กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและยินดีเข้าร่วมโครงการและลง

ลายมือชื่อ รวมทั้งให้ผู้ปกครองลงรายมือชื่อ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ใช้เวลาตอบ

ประมาณ ½ ชม.ผู้วิจัยเก็บกลับคืนมาด้วยตนเองและ

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป และกำาหนดค่าสถิติ

ที่ใช้ดังนี้ ข้อมูล ปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมและ

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารนำามาวิเคราะห์ด้วย

สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่อธบิายใหเ้หน็ถงึลกัษณะของ

กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical 

Analysis) วเิคราะหป์จัจยันำา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ 

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient) วิเคราะห์ตัวแปร ทำานายพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ โดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็น

เพศชาย (58.9%) สมาชิกในครอบครัวที่มีรูปร่างอ้วน

คือบิดา คิดเป็นร้อยละ 37.3 และมารดาคิดเป็นร้อยละ 

34.8 ตามลำาดบั ไดร้บัเงนิทีน่ำามาใชใ้นโรงเรยีน 41 บาท

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62 บุคคลในบ้านที่จัดเตรียมและ

ประกอบอาหารสว่นใหญค่อื มารดา (61.4%) สว่นมาก

รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ (68.4%) รับประทาน

อาหารมื้อเย็นมากที่สุด (55.7%) และชอบรับประทาน

อาหารประเภท ฟาสตฟ์ดูสแ์บบไทยมากทีส่ดุ (39.2%) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (  = 2.54, SD = 1.001) โดยพฤติกรรมที่มีค่า

เฉลี่ยสูงที่สุดคือ การดื่มนำ้าเปล่าทุกครั้งที่นักเรียนรู้สึก

กระหาย (  = 3.09, SD = .995) รองลงมาคือ การเคี้ยว

อาหารจนละเอียดทุกคำาก่อนกลืน (  = 2.99, SD = 

.951) ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตำ่า

ที่สุดคือ กินอาหารว่างอีก 1 มื้อก่อนนอน (  = 1.95, 

SD = 1.039) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่

  4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน (N = 158)

พฤติกรรม  SD

1. ดื่มนมสดพร่องมันเนยมีไขมันตำ่า 2.72 1.002

2. รับประทานอาหารจานด่วน 2.32 .986

3. การดื่มนำ้าเปล่าทุกครั้งที่นักเรียนรู้สึกกระหาย 3.09 .995

4. นักเรียนกินขนมขบเคี้ยว 2.61 .989

5. กินผลไม้เมื่ออยากกินอาหารที่มีรสหวาน 2.71 1.018

6. สั่งอาหารมากินอาหารต้องประกอบด้วยวิธีต้ม นึ่ง 2.37 .961

7. การหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ประกอบด้วยวิธีผัด ทอด ปิ้ง 2.54 .955

8. การกินอาหารเช้ามากกว่ามื้ออื่นๆ 2.61 1.076

9. การเคี้ยวอาหารจนละเอียดทุกคำาก่อนกลืน 2.99 .951

10. การอ่านรายละเอียดของฉลากข้อมูลโภชนาการทุกครั้งก่อนกิน 2.79 1.065

11. โฆษณาตามสื่อต่างๆ ไม่มีส่วนผลักดันใน 6 การซื้ออาหารมาบริโภค 2.42 .985

12. การดื่มนมที่มีรสหวานและรสช็อกโกแลต 2.54 1.001

13. ในระหว่างดูทีวีและอ่านหนังสือนักเรียนจะกินขนมขบเคี้ยว นำ้าอัดลม 2.31 1.009

14. การรับประทานอาหาร ขนมที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ 2.47 .929

15. การจะต้องเลือกระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับไก่ทอด เลือกกินไก่ทอด 2.49 .995

16. ปรุงรสก่อนชิมเมื่อสั่งอาหารมารับประทาน 2.57 1.073

17. กินอาหารหลักมากกว่า 3 มื้อ 2.28 1.027

18. มีเวลาว่างจะกินตลอดเวลา 2.04 1.028

19. กินอาหารว่างอีก 1 มื้อก่อนนอน 1.95 1.039

20. เพิ่มปริมาณการกินที่ตนเองชอบกินทุกครั้ง 2.30 .981

21. การกินอาหารคำาโตและหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว 2.27 1.025

พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม 2.54 1.001
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 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของ ตำาบล 

ลำาไทร อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานีที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์

 1.  ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภค

อาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนสงูสดุ 17 คะแนน 

- ตำ่าสุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 13 คะแนน โดยข้อที่

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญต่อบไดถ้กูตอ้งมากทีส่ดุ 2 ลำาดบั

แรก คือ ประเภทอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำางาน

ไดต้ามปกต ิ(รอ้ยละ 89.9) และความจำาเปน็ของอาหาร

ตอ่รา่งกาย (รอ้ยละ 82.9) และคำาถามทีม่ผีูต้อบถกูนอ้ย

ที่สุดคือระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำาลังกาย คิด

เปน็รอ้ยละ 11.4 และโรคของคนทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ 13.2

 2. ปัจจัยด้านทัศนคติและความเชื่อต่อการ

ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ

ด้านบวกที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ การออก

กำาลังกายเป็นการลดนำ้าหนักที่ดีที่สุด (  = 3.53) และ

กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ทำาให้นำ้าหนักตัวเพิ่ม (  = 

3.24) และทศันคตดิา้นลบคา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ 2 อนัดบัแรก 

นำา้หนกัตวัทีเ่พิม่ขึน้ดไูดจ้ากเสือ้ผา้ทีค่บัขึน้ (  = 3.11) 

และกนิขา้วคำาดืม่นำา้ครัง้ทำาใหก้นิอาหารไดน้อ้ยลง (  = 

2.74)

 ความเชื่อต่อการบริโภคอาหารของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คนอ้วน เมื่อเดินหรือวิ่งจะรู้สึก

เหนือ่ยงา่ย (  = 3.35) รองลงมาคอื คนอว้นเสีย่งตอ่การ

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น หกล้ม (  = 3.23) ส่วนความ

เชื่อต่อการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคนอ้วน

สามารถลดนำ้าหนักได้ ด้วยการกินยาลดความอ้วนคือ  

(  = 1.86)

 3. ปจัจยัเอือ้ตอ่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนัก

เกินเกณฑ์มีปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เรื่องเงินที่เหลือในแต่ละวัน ส่วนใหญ่นักเรียนจะเก็บ

เงนิเอาไวม้ากทีส่ดุ รอ้ยละ 77.2 รองลงมาคอืโรงเรยีนมี

อปุกรณก์ฬีาใหย้มืเลน่ในชว่งพกัและหลงัเลกิเรยีน รอ้ย

ละ 73.4 สว่นปจัจยัเอือ้ตอ่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

เรื่องส่วนใหญ่ ครอบครัวจะกินอาหารนอกบ้านมีน้อย

ที่สุด ร้อยละ 22.2

 4.  ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร พบวา่ ปจัจยัเสรมิของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑท์ีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ

คือ การได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนก็เป็นการออก

กำาลังกาย เช่น การรดนำ้าต้นไม้ทำาความสะอาดบ้าน  

(  = 3.15) รองลงมาคือ การมีร่างกายแข็งแรงเติบโต

ก็ต่อเมื่อเราได้กินอาหารครบ 5 หมู่ (  = 3.12) ส่วน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ 

เพื่อนชื่นชมว่านำ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำาให้คุณน่ารัก  

(  = 2.10)

 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำานายกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า ความรู้ ทัศนคติ 

ความเชื่อ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกัเกนิเกณฑ ์ดงัแสดงใน

ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำานายกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน (N  = 158)

ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม

ทัศนคติ -.004

ความเชื่อ .016 .194**

ปัจจัยเอื้อ -.307* .100 .126

ปัจจัยเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

-.192**

-.187**

.35*

.220*

.171**

.241*

.30*

.259* .638*

* p < .01,  ** p < .05

 การวิเคราะห์หาตัวแปรทำานายพฤติกรรม

การบริโภค เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้มีค่าคงที่ ตัวแปร

ปัจจัยเสริม (r = .638, p <.01) และความเชื่อ (r=.241, p 

< .01) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกั

เกนิเกณฑ ์และใชพ้ยากรณพ์ฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ทีม่นีำา้หนกั

เกินเกณฑ์ ได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 

รอ้ยละ 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420,  p <.05) นัน้คอืตวัแปร

ทำานายทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบาย พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มี 

นำ้าหนักเกินเกณฑ์ ได้ร้อยละ 41.8 และถ้าทราบค่าของ

ตวัแปรทำานายทัง้ 2 ตวั สามารถคาดคะเนคา่พฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 

ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ ได้จากสมการถดถอยดังนี้    

 Zy = 0.615 Z
X1i

 + 0.136 Z
X2i

      

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (N  = 158)

ตัวพยากรณ์ B Std. Error Beta t p

ปัจจัยเสริม (X1) 0.404 .041 .615 9.958 .000

ความเชื่อ (X2) 0.213 .097 .136 2.201 .029

R2 ที่ปรับแล้ว = 0.418     ค่าคงที่ = 15.040

การอภิปรายผล
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.49, SD 

= .995) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเครือวัลย์ ปา

วิลัย (2550) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์คีา่เฉลีย่

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องอยู่ในระดับปาน

กลาง พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องควรได้รับการ

แก้ไขเนื่องจากวัยเรียนเป็นระยะที่ร่างกายเติบโตอย่าง

รวดเร็วและกำาลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นอาหารจึงมี

ความสำาคัญต่อร่างกายมาก ถ้าในระยะนี้ได้รับอาหาร

เพียงพอมีภาวะโภชนาการดีจะช่วยให้ร่างกายเจริญ
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เติบโตเต็มที่เป็นวัยรุ่นที่มีสุขภาพสมบูรณ์ (ศิริพร  

ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)

 ปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร และสามารถทำานายพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4-6 ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ได้ สอดคล้องกับการศึกษา

ของเสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์ (2556) ที่พบว่าปัจจัย

เสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีม่นีำา้หนกัเกนิ

เกณฑแ์ละสามารถทำานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ได้เช่นกัน เนื่องมาจากผลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้การดำาเนิน

ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไป เทคโนโลยี

ทำาให้เกิดความสะดวกสบาย กระแสบริโภคนิยมเพิ่ม

ขึ้น รูปแบบการทำางานเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์มีสิ่ง

อำานวยความสะดวกในการทำากิจกรรมมากมายทำาให้

การใช้พลังงานลดลง เกิดพลังงานที่เหลือใช้จึงสะสม

ในร่างกายทำาให้เกิดปัญหานำ้าหนักเกินและเป็นสาเหตุ

ของโรคร้ายแรงมากมาย ตลอดจนการได้รับข้อมูล

ข่าวสารในด้านที่กระตุ้นการบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น เห็น

ได้จากร้านอาหารฟาสต์ฟูดที่มีมากขึ้น ความนิยมใน

การรับประทานอาหารที่ง่ายและรวดเร็วมีเพิ่มขึ้น  

(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2552)

 ความเชื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 ที่มีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ และสามารถทำานาย

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไดร้อ้ยละ 41.8 สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของดุษฏี พงพิทักษ์ (2550) ศึกษารูปแบบ

การควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการลดความอ้วนที่ถูกวิธี ซึ่งได้แก่การเชื่อว่า

คนอ้วนสามารถลดนำ้าหนักได้ ด้วยการกินยาลดความ

อ้วน คนอ้วนเป็นการแสดงถึงความมีฐานะดี ดังนั้นผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสำาคัญและหาแนวทางใน

การปรับเปลี่ยนความเชื่อนี้โดยผ่านการทำาความเข้าใจ

และให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

 จากการศึกษายังพบว่านักเรียนยังมีความรู้ที่ไม่

ถกูตอ้งในเรือ่งระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการออกกำาลงักาย  

อาหารที่นักเรียนควรรับประทานแต่ละวันควรดื่ม

เครื่องดื่มที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ก่อให้เกิด 

โทษตอ่รา่งกาย สดัสว่นการรบัประทานอาหารประเภท

ต่างๆ ชนิดของอาหารที่ให้พลังงานสูงและให้พลังงาน

ตำ่า เนื่องจากจำานวนผู้ที่ตอบคำาถามถูกในประเด็นดัง

กล่าวมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ตรงกับรายงานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2553) ซึ่งรายงานการ

สำารวจภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถม

ศึกษา ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง ควรมีการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูก

ต้อง ทั้งกิจกรรมในการเรียนการสอนและกิจกรรม

พฒันานกัเรยีน โดยใหค้วามรูแ้ละชีใ้หเ้หน็ความสำาคญั 

รวมทั้งประโยชน์และผลเสียของการปฏิบัติตัวไม่ถูก

ต้อง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว ในการขาดสาร

อาหารจะสง่ผลตอ่ศกัยภาพการทำางาน และภาวะจติใจ 

ส่วนการที่มีภาวะโภชนาการเกิน จะส่งผลต่อการเกิด

โรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน 

และมะเรง็ เพือ่ใหส้ามารถนำาไปใชไ้ดใ้นชวีติประจำาวนั 

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. จากผลวิจัยพบปัจจัยเสริม และความเชื่อ 

ใช้พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ได้จึงควรศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุข

ภาพเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน จากปัจจัยเสริมและความเชื่อ เพื่อให้

มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถดูแลตนเองเพื่อ

ป้องกันภาวะโภชนาการเกิน

 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนยังมีความ

เชื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
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ต้องเกี่ยวกับความอ้วนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยา

ลดนำา้หนกั ดงันัน้บคุลากรสขุภาพ และผูท้ีด่แูลเดก็โดย

เฉพาะครูจึงควรหาช่องทางเช่น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทั้งกิจกรรมใน

การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักเรียนในการ

ให้ความรู้และทำาความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับผลเสีย

ของการมีนำ้าหนักเกิน วิธีการควบคุมนำ้าหนัก

กิตติกรรมประกาศ
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